
BRIANS II/SANT ESTEVE SESROVIRES.- A dil-
luns 1 de juny es va rebre - a través
de comunicació telefònica i per
part del propi Amadeu - la notícia
de l’inici d’una vaga de set
després que li comuniquessin que
li restringien totes les comunica-
cions amb l’exterior, incloses les
escrites, com a represàlia per un
atac realitzat contra el C.I.R.E.
Poca cosa podem seguir expli-
cant. A continuació reproduïm
l’ultim comunicat de l’Amadeu
Casellas: 
«Bé sembla que les coses no
surten com jo hagués volgut i vaig
cometre l’error de deixar la vaga
de fam, error que és només meu i
per això el dia 25 començo de
nou la vaga de fam. També
demano disculpes a tots els grups
especialment als de Barcelona
per falta de comunicació també
vull deixar molt clar que tinc plena
confiança en els anarquistes i anti-
sistema perquè jo actuaria de la
mateixa manera; també confio
plenament en lxs advogats del
DALP, Francesc, Diana i Felip que
encara que sé que estan passant
per dolents moments segueixen al
meu costat.  Aquest ha estat un
dels meus errors però també crec
que lxs que esteu fora, tant el
DALP com alguns dels grups i la
CNT-AIT existeixen diferències per

diferents motius dels quals penso
que l’únic beneficiari és aquest sis-
tema podrit i corrupte, crec since-
rament ja no pel meu cas que per
descomptat per al meu és molt
important perquè poso en mans
de totes vosaltres la meva llibertat
i la meva vida, mirant molt més
lluny i sent coneixedor d’alguns
dels errors que s’han comès, crec
que la lluita és contra el sistema i
no entre nosaltres. El sistema feix-
ista en el poder coneix les nostres
debilitats i no dubte ni un instant
en utilitzar-les perquè com totes
sabem, la unió fa la força, divideix
i venceràs. Jo durant tots aquests
anys si alguna cosa he après és
que puc tenir diferències i opinions
diferents amb altres grups com
poden ser comunistes, indepen-
dentistes o del País Basc, però
sempre hem mantingut l’equilibri
perquè la lluita és la mateixa, con-
tra una monarquia democràtica
feixista, i crec que aquesta és la
força que ens ha de mantenir a
totes. Dita això us demano dis-
culpes per tots els errors que jo
hagi pogut cometre, com també
us demano tot el vostre suport
perquè repeteixo poso en les
vostres mans la meva llibertat i la
meva vida a partir del 25 de maig
del 2009.»            Suport Amadeu + 
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L'Informe sobre la tortura a l'Est at espanyol publicat recentment recull 274 casos conegut s el 2008 que van afect ar 579 persones.
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SALT QUALITATIU EN LA DENÚNCIA DE LA SEVA SITUACIÓ
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La vaga de fam d’Amadeu Casellas

DURANT LES CÀRREGUES DESPRÉS DE LES VICTÒRIES FUTBOLÍSTIQUES

TTres joves perden un ull perres joves perden un ull per
l’impl’imp acte de pilotes policialsacte de pilotes policials

BARCELONA.- Tres joves han denun-
ciat la pèrdua d'un ull, com a con-
seqüència de l'impacte dels cen-
tenars de pilotes de goma dispa-
rades per la Brigada Mòbil dels
Mossos d'Esquadra en el decurs
de la celebració i els aldarulls del
passat dimecres al centre de la
ciutat. La Cordinadora per a la
Prevenció de la Tortura (CPT) vol
denunciar que les pilotes de
cautxú (així com els pots de fum,
desestimats fa anys per diversos
països europeus) tenen un elevat
percentatge d'indiscriminació, de
produir lesions lleus i greus irre-
versibles i d'acabar recorrent tra-
jectòries incontrolables i incontro-
lades. Els tres ciutadans confirmats
per aquesta coordinadora han
hagut de ser intervinguts quirúgi-
cament. Es tracta d'un vei de 28
anys de Cubelles, un veí de Lleida
de 24 anys i un veí de Barcelona
de 22 anys. La CPT resta pendent
d'altres casos dels que encara no
disposa de confirmació oficial,
hospitalària o policial, que podrien
fer augmentar aquesta xifra. Si

que té confirmada les lesions
sofertes per un jove de 21 anys, veí
de Barcelona, que ha patit frac-
tures a la mandíbula i pèrdua de
dents per impacte de pilota de
goma. Reiteradament, aquesta
coordinadora ha manifestat que
cal suprimir-les com a material
d'intervenció policial i ha recordat
la mort de Rosa Zarra el 1995,
després de rebre l'impacte d'una
pilota de goma a Sant Sebastià.
La CPT, que aplega els esforços en
matèria de drets humans de 44
organitzacions i entitats d'arreu de
l'Estat espanyol, vol recordar tan
mateix que el TSJ del País Basc va
condemnar el febrer de 2008 al
Departament d'Interior de Lakua
a abonar 59.000 euros a un jove
ferit per una pilota de goma el
1997. Tanmateix, l'octubre de 2005
també es va emetre una sentèn-
cia condemnatòria contra la
Guàrdia Cvil per les ferides sofertes
per impacte de pilota per un jove
a Castellar del Vallés
Coordinadora per a la Prevenció
de la Tortura + Contra-Infos 2/6/09
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Repressió policial

RECURS DE CASSACIÓ AL TRIBUNAL SUPREM

Nou judici a les personesNou judici a les persones
condemnades pel 4F del 2006 condemnades pel 4F del 2006 
BARCELONA.- El proper dia 3 de juny
es durà a terme la vista oral del
recurs de cassació en el Tribunal
Suprem, a Madrid. Aquest procés
és fruit del recurs a la condemna
que van interposar les defenses i
acusacions i, si bé pot acabar
amb una rebaixa de condemna,
també pot resoldre imposar con-
demnes més dures. El judici-farsa
del 4F es va resoldre amb una sen-
tència condemnatòria. A Rodrigo
li van imposar una condemna de
quatre  anys i mig de presó per un
delicte d'atemptat, falta de
lesions doloses i un delicte de
lesions imprudents, a més d'una
indemnització de 360.000 euros. A
Alex i Juan els van condemnar a
tres anys i tres mesos per un delicte
d'atemptat i una falta de lesions
doloroses. Ells no han de pagar-li
indemnització a la família del
guàrdia urbà ferit i tenen una
multa diària de 6 euros durant 40
dies. Per altra banda a altres dues
persones,  Alfredo i Patricia, se'ls va
condemnar a unes penes de 3

anys i 3 mesos i 3 anys respectiva-
ment.
Després de dos anys de presó,
van poder sortir en llibertat a
l'haver complert més de la meitat
de  les condemnes mentre està
pendent el recurs que es veurà el
pròxim dia 3. Aquestes persones
van ser condemnades sense més
proves que la contradictòria ver-
sió policial, i van denunciar tortures
i maltractaments per part de la
policia. Durant els dos anys de
tancament algunes d'elles van
mantenir una vaga de fam en la
presó.            

La matinada del 4 de febrer
Els fets del carrer Sant Pere més
Baix van acabar amb dos
empresonaments i diverses deten-
cions per les lesions causades a un
guàrdia urbà. Al marge de la ver-
sió policial, nombrosos testimonis
van assegurar que havien vist
com una persona llançava un test
des del balcó i provocaven la
lesió.                  Contra-Infos 2/06/09

Els fets del 4F del 2006
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a Barcelona



Capçalera de la manifest ació en solidarit at amb els dos presos.

Presos i preses en lluita

BARCELONA.- Dissabte passat 30 de
maig un centenar de persones
van assistir a la manifestació anti-
carcelaria per reivindicar la lliber-
tat de Joaquín Garcés i Amadeu
Casellas, així com fer pressió i visu-
alitzar les lluites que ambdós
porten a terme per a posar fi al
seu empresonament. Els grups de
suport d'ambdós presos van
decidir unir la convocatòria per
tractar-se de dues persones
d'afinitat anarquista en un
moment similar, doncs els dos hau-
rien d'estar ja en el carrer si les
pròpies lleis de l'estat s'haguessin
complert.La marxa va començar
enfront dels jutjats de vigilància
penitenciària, a Via Laietana,
perquè en les seves mans podria
estar donar-li els primers permisos
a Amadeu. Continuem per car-
rers cèntrics de la ciutat fins a La
Direcció general d'Institucions
Penitenciàries, i allí es va descon-
vocar la manifestació que per a
bé o per a malament, va tran-
scórrer sense sobresalts. L'assistèn-
cia va ser poc nombrosa però la
gent cridava amb ganes per la
llibertat de *Amadeu, Joaquín i
totes lxs presxs.Amadeu Casellas

després d'abandonar la vaga de
fam uns dies per trobar-se massa
aïllat i molt afeblit físicament, va
decidir reprendre-la i seguir dem-
anant la solidaritat i el suport de
l'exterior que el passat estiu van
assolir una pressió social real.
L'última vaga va finalitzar amb la
promesa d'uns permisos que li per-
metrien començar a tramitar el
tercer grau, però lamentable-
ment aquests acords verbals no
s'han complert. Ara la situació és
complexa perquè ha caigut
sobre Casellas una nova petició
fiscal, que encara que des del
primer moment ho va denunciar
com un muntatge, caldrà demos-
trar-lo per a poder assolir els
primers permisos. Respecte a
Joaquín, detingut al setembre
del 2003 al costat d`altres com-
panys anarquistes, és important
recalcar que a causa de una
irregularitat amb la refundició de
condemnes ha complert mes
anys a la presó dels quals li
tocaven. Amics i solidaris amb
Joaquín han comen-çat una
campanya per a donar a
conèixer la seva situació .
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LLEIDA.- El passat diumenge 31 de
maig, els mossos d'esquadra van
detenir un manifestant de la
plataforma Som lo que Sembrem
després que s'intentés acostar a
Montilla per donar-li una octave-
ta. La plataforma havia convocat
un acte de repulsa al míting elec-
toral del PSC a la ciutat per
denunciar la postura socialista
d'aturar la proposició de debatre
sobre conreus i aliments trans-
gènics al Parlament Europeu. 
La persona detinguda va sortir en
llibertat a la nit, acusat de resistèn-
cia i desobediència a l'autoritat.
El mateix vespre, la plataforma va
emetre un comunicat dels fets,
part del qual reproduïm a contin-
uació: «La Plataforma Som lo que
Sembrem Lleida denuncia la
desproporció de l'actuació poli-
cial i demana la retirada dels càr-
recs del jove detingut. Avui 31 de
maig, davant l'acte electoral
organitzat pel PSC al pavelló de
Cappont, la plataforma Som Lo
Que Sembrem ha realitzat un

acció informativa per totes les
persones assistents i vianants del
barri, en què s'ha volgut donar a
conèixer la situació actual de la
Iniciativa Legislativa Popular (ILP)
sobre transgènics. (...)
L'acció s'ha realitzat sense inci-
dents, tot i que la policia ha dut a
terme un control constant dels i les
membres de la Plataforma que
repartien informació fora del
recinte de l'acte electoral perquè
no se'ls ha permès l'entrada.
Després de l'acte, el president
Montilla ha abandonat les
instal·lacions amb un automòbil i
un membre de la plataforma s'hi
ha apropat per donar-li una
octaveta informativa. En aquell
moment, agents dels Mossos
d'Esquadra i de la Guàrdia
Urbana han carregat contra les
persones que es trobaven allà
presents i han immobilitzat l'ac-
tivista al terra. Posteriorment aque-
st ha estat detingut.» 
Més info: somloquesembrem.org
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DURANT UN ACTE ELECTORAL DEL PSC

Detenció dels mossos durant unDetenció dels mossos durant un
acte de Som lo que Sembremacte de Som lo que Sembrem

AGADIR/SÀHARA OCCIDENTAL.- Des dels
territoris ocupats pel Marroc al
Sàhara ens arriba la situació que viu
Yahya Mohamend el Hafez, que
estant en vaga de fam ha entrat en
estat de coma i juntament amb ell
amb el conjunt de presos polítics
saharauis en presons marroquines.
L'activista saharaui  que ha entrat
en estat de coma a l'hospital Hasán
II de la ciutat marroquina d'Agadir,
on roman encadenat al llit pels
peus i les mans i envoltat perma-
nentment per efectius policials mar-
roquins que intenten alimentar-lo

per la força cada vegada que
recupera la consciència. Yahya
Mohamed El Hafez, pres polític
saharaui i membre del Col·lectiu de
Defensors Saharauis de Drets
Humans (CODESA), de 43 anys,
roman en vaga de fam des del dia
4 d'abril per a exigir el respecte dels
seus drets fonamentals i els dels seus
companys com presos polítics. El
Tribunal d'Agadir va condemnar a
Yahya Mohamed a 15 anys de
presó fa aproximadament un any i
el va internar en una cel·la amb
presos comuns. Contra-Infos 2/6/09
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Lluites d’arreu

BARCELONA.- «Els treballadors/es, ja
hem decidit, cal mobilitzar-se per
a respondre a les agressions de la
direcció.  No es pot permetre
que incompleixin el pactat (pri-
vatitzacions, promoció interna,
contractacions a dit) que ens
coaccionin amb les seves actua-
cions antiobreres (amb sancions,
amb desallotjaments) que exe-
cutin una pràctica laboral de
favoritis-me (per a pocs molt, per
a molts poc).
Per a denunciar davant els ciu-
tadans/es, la premsa, els veïns, la
responsabilitat de la presidenta
de l̀ Institut Imma Mayol en la
conflictivitat laboral que pateixen
els treballadors/es de Parcs i
Jardins. Una conflictivitat laboral
que ha representat sancions
econò-miques d`Inspecció de
Treball, de Magistratura de
Treball, del Tribunal Superior de

Justícia, que permet a l̀ Institut
ostentar «el rècord» d`estar dins
de les empreses amb més
denúncies en Inspecció i
Magistratura de Treball.
Ara és el moment que posem
«tota la carn a la graella» que tots
i totes responguem conscient-
ment, que ens impliquem con-
vencent els companys/es que és
necessari mobilitzar-se, que si ens
movem podrem aconseguir fer
variar el que succeeix.
El dia 4 de juny hem de respon-
dre a les seves agressions. La
direcció de l̀ Institut té l̀ oportuni-
tat de RECTIFICAR, el Comitè
d`Empresa ha sol·licitat la
mediació del Departament de
Treball i si no hi ha solució serà
l̀ ÚNIC responsable de la vaga i
manifestació que realitzin els tre-
balladors/es de Parcs i Jardins el 4
de juny.»       Contra-Infos 2/06/09
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Lluites laborals

BADIA/VALLÈS OCCIDENTAL.- Més de
cent persones es van manifestar
pels carrers de Badia del Vallès
sota una pancarta unitària amb
el lema "Atur, hipoteques.
Solucions ja". Més de 10 anys
després de l'última manifestació
els ciutadans han respost a la
crida de l'assemblea d'aturats. La
manifestació va transcórrer pels
principals carrers del municipi
vallesano amb crits com "Volem
treballar" o "Eva Menor, l'atur és
major" en un joc de paraules amb
el cognom de l'alcaldessa.
Aquest últim lema reflexava la
queixa que tenen sobre l'ac-
tuació del govern municipal del

PSC respecte de la partida de
410.000.000 milions de pessetes
del pla E per a Badia que segons
ells  "va a les mans de subcon-
trates en 4 projectes de dubtosa
necessitat". També han
començat una campanya convi-
dant als veïns que vulguin solidar-
itzar-se amb ells a participar de les
concentracions "els dijous al sol"
tots els dijous a les 10h a la porta
de l'ajuntament i a sumar-se a les
Assemblees d'Aturats que cele-
bren els dimecres a les 18.30 al
Casal de ĺ Esquerra de
Badia(C/Burgos Nº18). 

Assemblea d'Aturats
+Contra-Infos 2/6/09
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CEUTA.- El passat 25 de maig dues
dones de 34 i 50 anys van morir a
Ceuta com a conseqüència
d'una aglomeració de persones
en els voltants de la frontera. A
més, almenys una persona ha
resultat ferida greu i altres set amb
pronòstic reservat han rebut aten-
ció mèdica en l'Hospital Civil.
L'incident es va produir en el pont
Biutz, un lloc habilitat per al pas de
mercaderies i situat al costat de la
duana Tarajal.Cada dia entren a
Ceuta 10.000 persones que real-
itzen fins a quatre i cinc viatges al
país veí amb tot tipus de pro-
ductes adquirits a Espanya.
Aquestes operacions generen uns
ingressos a l'Estat espanyol d'uns
500 milions d'euros a l'any. Fa anys
que el sindicat Unificat de Policia
(SUP) i l'Associació d'Empresaris 
dels Polígons del Tarajal (AEPT)

reclamen el tancament del pont
de Biutz (que es va inaugurar en
2005) a causa de la dificultat per a
controlar als milers de porteores
que ho utilitzen diàriament i als
continus devessalls que es pro-
duïxen en la seva entrada.
Aquests fets no són fenòmens aïl-
lats.Per tot això,  l'Associació
d'Amics del Poble Marroquí
(ITRAN) a Barcelona:Presenta el
seu sentit condol a les famílies de
les mates.Sol·licita del govern mar-
roquí que busqui solucions a les
milers de dones que arrisquen la
seva vida cada vegada per uns
euros.Rebutja l'actuació de la
policia espanyola i apel·la a la
prevenció i a l'ordre abans que a
l'ús de la força com mesura cor-
rectora.Sol·licita el tancament del
pont de Biutz fins que s'hagin por-
tat a terme millores de les condi-
cions d'accés. Demana que s'o-
bre una investigació sobre els fets i
cadascun que assumeix la seva
responsabilitatDenunciem l'a-
bandó de la comunitat marro-
quina a Espanya per part del gov-
ern marroquí i  espanyol. 

Associació d'amics del poble 
marroquí  ITRAN 
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SANT MARTÍ DE CENTELLES/ OSONA.-
Com ja sabem, la 39 és una
de les últimes torres que Red
Elèctrica Española té pen-
dents per completar la línia i
cal que fem sentir el nostre
rebuig a la seva construcció
mentre no hi hagi explicacions
clares, un diàleg públic sobre
els motius i necessitats reals de
la MAT i no s'hagin dictat les
sentències als tribunals sobre

la seva legalitat. Així doncs,
estem en estat d'alerta.
Qualsevol dia d'aquests
poden venir a seguir amb les
obres i cal aturar-les com més
aviat millor. És important que
qui pugui passi a fer a fer vig-
ilància de la torre 39 per avisar
si aparèixen els treballadors i
entre tots visitar-la com a
mínim un cop cada dia.
Convoquem a tothom a la
torre 39 (a prop del Mas Blanc,
Sant Martí de Centelles) el
dissabte 6 de juny a les 13,30h
on farem un dinar popular.
Animem a tothom a portar
idees per aturar la 39. 
Més info: novaculturaenergia.
blogspot.com/
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Nota informativa 
des Contra-Infos

Des de fa diverses setmanes a
l’Espai Obert queden moltes
còpies dels butlletins Contra-
Infos i de l’Info-Usurpa.  Des
d’ambdues redaccions us
animem a buscar llocs visibles
on penjar-los com centres
socials, bars, universitats, insti-
tuts, locals per tal mantenir la
tasca, la difusió i utilitat dels
setmanaris .

LL’agenda’agenda
DIMECRES 4 DE JUNY - 11H TORRENT DE L’OLLA - <M> FONTANA

Manifest ació contra la política laboral
de Parcs i Jardins

DIVENDRES 6 DE JUNY - 19.30H PLAÇA UNIVERSITAT - <M> UNIVERSITAT

Convocatòria de la Massa Crítica

DIMECRES 10 DE JUNY - DURANT TOT EL DIA I AMB DIVERSOS ACTES

Vaga per l’ensenyament públic

Edita: Col·lectiu Zitzània des de l’Esp ai Obert
www.sindominio.net/zitzania 
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Okupació i centres socials

Sevilla.- El passat dimarts 2 de
juny, a les 7 del matí, la policía
nacional va efectuar el desallot-
jament de la Fábrica de
Sombreros, espai okupat de la
ciutat de Sevilla en el que es
desenvolupaven infinitat d'ac-
tivitats culturals i socials. L'ordre
de desallotjament no havia
estat notificada als advocats ni
a les persones autoinculpades
davant el jutjat d'instrucció que
porta el cas ni tampoc es va
deixar entrar a la gent que util-
itzava l'espai a recuperar les
seves coses. Cal recordar que
l'ajuntament s'havia compro-
mès a expropiar l'espai i
dedicar-lo a ús social en un plaç
de 2 anys i ara 3 anys desprès
desallotja sense cap projecte
clar. Dilluns passat es van entre-

gar unes 1240 signatures que
recolçaven el projecte del
CSOA i un llistat de més de 70
col.lectius que hi donaven
suport. L'assemblea del CSOA
incideix en que encara que la
denúncia la interpossa el grup
immobiliari TEMPA, la respons-
abilitat la te l'Ajuntament i la
Junta d'Andalusia. Aquest mis-
satge ha quedat ben clar
durant el matí del desallotja-
ment ja que a la plaça Sant
Marcos, on estava la gent con-
centrada, s'ha apropat el direc-
tor del districte Luciniano
Rodríguez (Izquierda Unida) i a
rebut un "tartazo" a la cara. Més
in fo :www. fabr icadesom-
breros.org
CSOA La Fábrica de Sombreros
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CENTRE SOCIAL CONCORREGUT DE SEVILLA

Desallotjament del CSOADesallotjament del CSOA LaLa
Fábrica de SombrerosFábrica de Sombreros

EN 2 DIES S’HAN ARRENCAT UNA CINQUANTENA
D’ARBRES A LA BASE DE LA TORRE A MAS BLANC

Aturem la TAturem la T orre 39 de la MAorre 39 de la MA TT

Berlín.- La llista dels espais lliures
que estan greument ame-
naçats per la gentrificació és
encara molt llarga. En Berlín són
aproximadament deu els pro-
jectes que estan en major o
menys mida en perill.  No
obstant això existeixen a Berlín
encara moltes cases i superfí-
cies buides que esperen a ser
ocupades. 
Un portaveu de la policia va
anunciar públicament: «Els
autònoms saben que donada
la situació del nostre personal
ells tenen la paella pel mànec».
Agraïm aquesta indicació
estratègica, i segur que la tin-
drem en compte.Per això con-
voquem les setmanes d'acció

2009 a Berlín! Aquest any també
hi ha molt pel que barallar. Cal
mantenir els actuals espais lli-
ures, i crear altres nous, i hem de
seguir lluitant contra l'om-
nipresent especulació en la ciu-
tat amb tots els mitjans al nostre
abast. Amb això ens unim al
creixent moviment contra la pri-
vatització i la capitalització de
Berlín i altres ciutats.Com colofó
a aquestes dues setmanes d'es-
tat d'excepció convoquem a
l'ocupació massiva de la super-
fície del que fins a fa poc era
l'aeroport de Tempelhof. Us con-
videm a venir a Berlín del 6 al 21
de juny de  2009. 
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